
 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ประจ าไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
----------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของ
รัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
( นายศานติกรศ์ิ วงค์เขียว ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
  



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 

ล าดับที่ 
(1) 

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขบัตร
ประชาชน (2) 

ชื่อผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
(4) 

จ านวนเงินรวม ท่ี
จัดซ้ือจัดจ้าง (5) 

เอกสารอ้างอิง(6) เหตุผล 
สนับสนนุ 

(7) 
วันที่ เลขที ่

1.  0125360022747 บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม จ ากัด  โครงการพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรม ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ(ปริ้นเตอร์) 

3,990.00  7 ต.ค. 63 รจ002 2 

2.  3529900019261 ร้านบรรณศิลป์ วัสดุส านักงาน-โครงการ
พัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ(งานพัสดุ) 

390.00  7 ต.ค. 63 รจ003 2 

3.  0523562000796 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยากัตซิงห์ ล าปาง เส่ือน้ ามันผ้าม่าน-โครงการ
พัฒนางานอาคารสถานท่ี ฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป(พัฒนาห้อง
พัสดุ) 

2,640.00  7 ต.ค. 63 รจ004 2 

4.  5233554001339 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคแอ็ดเวอร์ไท
ซิ่งล าปาง 

ไวนิล โครงการพัฒนางาน
อาคารสถานท่ี ฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป 

1,000.00  8 ต.ค. 06 รจ005 2 

5.  523554001339 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคแอ็ดเวอร์ไท
ซิ่งล าปาง 

ไวนิล 360.00  12 ตุลาคม 
2563 

รจ006 2 

6.  3529900019466 ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี  วัสดุส านักงาน-โครงการ
พัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ(งานพัสดุ) 

1,608.00  14 ต.ค. 63 รจ007 2 



ล าดับที่ 
(1) 

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขบัตร
ประชาชน (2) 

ชื่อผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
(4) 

จ านวนเงินรวม ท่ี
จัดซ้ือจัดจ้าง (5) 

เอกสารอ้างอิง(6) เหตุผล 
สนับสนนุ 

(7) 
วันที่ เลขที ่

7.  0001453593999 ร้าน กนกสวนเกษตร ไม้ดอกไม้
ประดับ 

ไม้ดอกไม้ประดับ-โครงการ
พัฒนางานอาคารสถานท่ี ฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป 

4,020.00  14 ต.ค. 63 รจ008 2 

8.  523554001339 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอเคแอ็ดเวอร์ไท
ซิ่งล าปาง 

ไวนิล 150.00  14 ตุลาคม 
2563  

รจ009 2 

9.  523554001339 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคแอ็ดเวอร์ไท
ซิ่งล าปาง 

ไวนิล 600.00  15 ตุลาคม 
2563 

รจ010 2 

10.  3521300148462 นายศุภกิตต์ิการดี มู่ล่ี 650.00  17 ตุลาคม 
2563 

รจ011 2 

11.  523562000796 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยากัตซิงห์ ล าปาง ผ้าม่าน 190.00  17 ตุลาคม 
2563 

รจ012 2 

12.  523560002180 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเจียวพานิช เครื่องใช้ไฟฟ้า 1,830.00  17 ตุลาคม 
2563 

รจ013 2 

13.  0994000443595 สหกรณ์การเกษตรเมืองล าปาง 
จ ากัด 

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง โครงการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ฝ่าย
บริหารงบประมาณ 

3,800.00   ต.ค. 62 รจ001 2 

14.  3521300229454 ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า  816.00 19 ตุลาคม 
2563 

รจ014 2 



ล าดับที่ 
(1) 

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขบัตร
ประชาชน (2) 

ชื่อผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
(4) 

จ านวนเงินรวม ท่ี
จัดซ้ือจัดจ้าง (5) 

เอกสารอ้างอิง(6) เหตุผล 
สนับสนนุ 

(7) 
วันที่ เลขที ่

15.   0992001825899 หสม.วีเอสคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ 3,800.00 28 ตุลาคม 
2563  

รจ015 2 

16.  1529900064767 นายศุภชัยนันต๊ะกูล  ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 400.00  29 ตุลาคม 
2563 

รจ016 2 

17.  3571000046401 ร้านดอกไม้ลีลาวดี พวงมาลาวันปิยมหาราช 500.00 29 ตุลาคม 
2563 

รจ017 2 

18.  3529900124421 แม่น้อยสังฆภัณฑ์ ดอกไม้กระดาษ  775.00 27 ตุลาคม 
2563 

รจ018  2 

19.   1473142877  พี.เซ็นเตอร์ ค่าถ่ายเอกสาร 4,914.00  30ตุลาคม 
2563 

รจ019  2 

20.  0525560001568 บริษัทชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ปจ ากัด  ค่าซ่อมโทรทัศน์  2,800.00 2 
พฤศจิกายน 
2563 

รจ020  2 

21.  0994000443595 สหกรณ์การเกษตรเมืองล าปาง 
จ ากัด 

 ค่าน้ ามัน  800.00 6 
พฤศจิกายน 
2563 

รจ021  2 

22.  125560022747  บริษัทยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด converter,cable 1,040.00 7 
พฤศจิกายน 
2563 

รจ022  2 



ล าดับที่ 
(1) 

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขบัตร
ประชาชน (2) 

ชื่อผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
(4) 

จ านวนเงินรวม ท่ี
จัดซ้ือจัดจ้าง (5) 

เอกสารอ้างอิง(6) เหตุผล 
สนับสนนุ 

(7) 
วันที่ เลขที ่

23.   3521300225408  นายสนั่นเค็มมาก  ค่าซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบ
เดินตาม 

3,540.00  16
พฤศจิกายน 
2563 

รจ023  2 

24.   3521300171782  นายทวีชัยแก้วเป้ีย ค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า
แบบสะพาย/เล่ือยยนต์ 

550.00  16 
พฤศจิกายน 
2563 

รจ024  2 

25.  0525560001568 บริษัทชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ปจ ากัด 'ค่าอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณ
TV.Digital 

524.00  6 
พฤศจิกายน 
2563 

รจ025  2 

26.  0107537000521 บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด (มหาชน) ค่าอาหารว่าง 369.25 11 
พฤศจิกายน 
2563 

รจ026  2 

27.  523542000103 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สะสมก่อสร้าง ปรับปรุงทางขึ้นสนามกีฬาข้าง
อาคาร 3 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 

 10,000.00  30 พ.ย. 06 รจ027  2 

28.  0994000443595 สหกรณ์การเกษตรเมืองล าปาง 
จ ากัด 

ค่าน้ ามัน 1,000.00 4 ธันวาคม 
2563  

รจ028  2 

29.  3500900955350 ร้าน SR คอมเซอร์วิส  ซ่อมคอมพิวเตอร์ 300.00  4 ธันวาคม 
2563  

รจ029  2 

30.  3521300229454 ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้าง ค่าปูนขาว  750.00  4 ธันวาคม 
2563  

รจ030  2 



ล าดับที่ 
(1) 

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขบัตร
ประชาชน (2) 

ชื่อผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
(4) 

จ านวนเงินรวม ท่ี
จัดซ้ือจัดจ้าง (5) 

เอกสารอ้างอิง(6) เหตุผล 
สนับสนนุ 

(7) 
วันที่ เลขที ่

31.  3520000508583 ร้านคนเขียนป้าย ค่าป้ายผ้า 270.00  5 ธันวาคม 
2563 

รจ031  2 

32.  0107537000521 บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด (มหาชน) ค่าอาหาร 900.00 5 ธันวาคม 
2563 

รจ032  2 

33.  125560022747 บริษัทยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด ซ่อมเครื่องแปลงสัญญาณ
คอมพิวเตอร์ 

250.00  6 ธันวาคม 
2563 

รจ033  2 

34.  0107537000521 บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด (มหาชน) ของรางวัล   1,590.00  8 ธันวาคม 
2563 

รจ034  2 

35.  3521200015096 ร้านนพรัตนพ์าณิช คัทเอาท์ 470.00  8 ธันวาคม 
2563 

รจ035  2 

36.  3509900334558 ร้านล าปางสปอร์ท ลูกฟุตบอลมิกาซ่า  1,540.00 8 ธันวาคม 
2563 

รจ036  2 

37.  3520900153211 นางสาลิณี ต้ือยศ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  500.00 9 ธันวาคม 
2563 

รจ037  2 

38.  3529900019466 ร้านเอ.ซี.ซ ีสเตช่ันเนอรี อุปกรณ์ส านักงาน  2,514.00 9 ธันวาคม 
2563 

รจ038  2 



ล าดับที่ 
(1) 

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขบัตร
ประชาชน (2) 

ชื่อผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
(4) 

จ านวนเงินรวม ท่ี
จัดซ้ือจัดจ้าง (5) 

เอกสารอ้างอิง(6) เหตุผล 
สนับสนนุ 

(7) 
วันที่ เลขที ่

39.  107536000633 บิ๊กซี ซุปเบอร์เซนเตอร์ บมจ.
(ล าปาง) 

เครื่องครัว 700.00  1 ธ.ค. 06 รจ039  2 

40.  525555000524 บริษัทนครกิโลเซนเตอร์จ ากัด เครื่องครัว  1,221.00  1 ธ.ค. 06 รจ040  2 

41.  525555000524 บริษัทนครกิโลเซนเตอร์จ ากัด เครื่องครัว 170.00  1 ธ.ค. 06 รจ041  2 

42.  525555000524 บริษัทนครกิโลเซนเตอร์จ ากัด เครื่องครัว 297.00  1 ธ.ค. 06 รจ042  2 

43.  3529900279948 ร้านล าปางจอห์นเบเกอรี่ เครื่องครัว  1,081.00  2 ธ.ค. 06 รจ043  2 

44.  525555000524 บริษัทนครกิโลเซนเตอร์จ ากัด เครื่องครัว 150.00  2 ธ.ค. 06 รจ044  2 

45.  525555000524 บริษัทนครกิโลเซนเตอร์จ ากัด เครื่องครัว 235.00  3 ธ.ค. 06 รจ045  2 

46.  105535134278 เซนทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาล าปาง เครื่องครัว 90.00  3 ธ.ค. 06 รจ046  2 



ล าดับที่ 
(1) 

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขบัตร
ประชาชน (2) 

ชื่อผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
(4) 

จ านวนเงินรวม ท่ี
จัดซ้ือจัดจ้าง (5) 

เอกสารอ้างอิง(6) เหตุผล 
สนับสนนุ 

(7) 
วันที่ เลขที ่

47.  107537000521 บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด(มหาชน) เครื่องครัว 355.00  3 ธ.ค. 06 รจ047  2 

48.  3529900350529 ร้านรัตนาพันธ ์ เครื่องครัว 705.00  3 ธ.ค. 06 รจ048  2 

49. \ 3521300022493 นายพชรพล การดื่ม เครื่องครัว  13,000.00  11 ธ.ค. 06 รจ049  2 

50.  3521300230045 ร้าน ช.กาศ การช่าง ปรับปรุงซ่อมแซมงาน
ยานพาหนะ 

 10,340.00  23 ธ.ค. 06 รจ050  2 

51.  3521300229454 ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ช่าง 4,632.00 21 ธ.ค. 
2563 

รจ051  2 

52.  3521300229454 ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ช่าง  4,630.00  25 ธ.ค. 
2563 

รจ052  2 

53.  3521300229454 ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ช่าง  2,090.00 29 ธ.ค.
2563 

รจ053  2 

54.  0523554001339 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคแอ็ดเวอร์ไท
ซิ่งล าปาง 

ป้ายไวนิลปีใหม่ 300.00 24 ธ.ค.
2563 

รจ054  2 



ล าดับที่ 
(1) 

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขบัตร
ประชาชน (2) 

ชื่อผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
(4) 

จ านวนเงินรวม ท่ี
จัดซ้ือจัดจ้าง (5) 

เอกสารอ้างอิง(6) เหตุผล 
สนับสนนุ 

(7) 
วันที่ เลขที ่

55.  0107537000521 บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด (มหาชน) ของรางวัลวันคริสมาสต์  3,466.00 24 ธ.ค.
2563 

รจ055  2 

56.  3509900334558 ร้านล าปางสปอร์ท ลูกฟุตบอลมิกาซ่า 866.00 25 ธ.ค.
2563 

รจ056  2 

57.  1529900324041 นายนิปกรณ์น้อยปลูก ชุดซานตาครอสวันคริสมาสต์  2,050.00 28 ธ.ค.
2563 

รจ057  2 

58.  3529900019466 ร้านเอ.ซี.ซ ีสเตช่ันเนอรี อุปกรณ์ส านักงาน  1,990.00  28 ธ.ค.
2563 

รจ058  2 

59.  3520000508583 ร้านคนเขียนป้าย ป้ายผ้า  180.00 28 ธ.ค.
2563 

รจ059  2 

60.  0525560001568 บริษัทชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ปจ ากัด ถ่านชาร์จเครื่องวัดอุณหภูมิ  321.00 28 ธ.ค.
2563 

รจ060  2 

61.  107536000633 บิ๊กซี ซุปเบอร์เซนเตอร์ บมจ.
(ล าปาง) 

ของท่ีระลึก 559.00  31 ธ.ค.
2563 

รจ061  2 

 
  



 
หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล  
(๑) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้าง  
(๒) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 
 (๓) ระบุช่ือผู้ประกอบการ  
(๔) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุส านักงาน ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น  
(๕) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ 
(๖) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
 

…..//(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุน 

 
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้  

๑ หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง  

๒ หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๔ วรรคสอง  
๓ หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนท่ีสุด 

ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๑๑๙ ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๑  
๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓ 

 

 

 


